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Αγία Καλλιόπη

Kάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων,

Kτίστου τα κάλλη οπτάνη Kαλλιόπη.

Η Αγία Καλλιόπη, έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ., στα χρόνια 
του αυτοκράτορα Δεκίου. Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, 
αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. 
Απέρριπτε μετά βδελυγμίας κάθε πρόταση γάμου γιατί είχε 
αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό, τη διδασκαλία του Θείου Λόγου 
Του και τη διακονία και παραμυθία των ασθενών και πασχόντων 
αδελφών της. Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο φοβερός 
διώκτης τωνχριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και 
οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την 
ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακείες και υποσχέσεις 
να την δελεάσει και να την σύρει στην ανόσια ζωή των ψυχοφθόρων 
ηδονών και της μισερής ειδωλολατρίας. Όμως η Αγία με ηρωική 
σταθερότητα, εμμονή και αγωνιστικό φρόνημα, ομολόγησε την 
πίστη της στο Χριστό, τον μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή. 
Εξοργισμένος ο τύραννος διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελέητα. 
Κατόπιν, τη χαράκωσαν με μαχαίρια και έκαψαν τις πληγές της. 
Τελικά την αποκεφάλισαν χαριζόντάς της, την ουράνια και άφθαρτη 
δόξα.

Μπορείς στο τέλος του 
περιοδικού να βρεις τον 

σύνδεσμο για να ακούσεις το 
απολυτίκιό της.



Άγιος Λουκάς 

Αρχιεπίσκοπος 

Συμφερουπόλε-

ως και Κριμαίας
 Ο Άγιος αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 

κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέλιξ 
Βόινο - Γιασενέτσκι, γεννήθηκε 
στις 14/27 Απριλίου 1877 μ.Χ. στο 
Κέρτς της χερσονήσου της 
Κριμαίας. Το οικογενειακό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο 
μεγάλωσε ήταν ιδιόμορφο καθώς 
ο πατέρας του ήταν 
Ρωμαιοκαθολικός ενώ η μητέρα 
του, αν και ορθόδοξη, 
περιοριζόταν σε καλές πράξεις 
χωρίς να συμμετέχει ενεργά στη 
λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. 
Πολύ νωρίς μετακομίζουν στο 
Κίεβο.

 Στο Κίεβο ο Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει Ιατρική. 
Παίρνει το πτυχίο του το 1903 μ.Χ. και παρακολουθεί 

μαθήματα οφθαλμολογίαςΤο 1904 μ.Χ., με το ξέσπασμα 
του Ρωσο - Ιαπωνικού πολέμου, βρέθηκε στην Άπω 
Ανατολή, όπου εργάστηκε ως χειρουργός με μεγάλη 

επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε και με την Άννα Βασιλίεβνα 
Λάνσκαγια, τη μέλλουσα σύζυγό του, με την οποία 

απέκτησε τέσσερα παιδιά. Μετά το τέλος του πολέμου 
εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι 
επιτυχίες του είναι τόσες πολλές που η φήμη του 

εξαπλώνεται γρήγορα και ασθενείς καταφθάνουν από 
παντού. Την ίδια εποχή μελετά σχετικά με την τοπική 

αναισθησία και συντάσσει επιστημονικά άρθρα. 
Διαπρέπει στις εγχειρήσεις των οφθαλμών και 

αποφασίζει να ασχοληθεί με τη θεραπεία των πυογόνων 
λοιμώξεων.



 Το 1917 μ.Χ. ο Βαλεντίν εκλέγεται καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η ρωσική επανάσταση 
είχε ήδη αρχίσει και η εκκλησία βρέθηκε στο στόχαστρο 
των Μπολσεβίκων. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο. Τότε ο Βαλεντίν συνελήφθη για πρώτη φορά. 
Αιτία ήταν η συκοφαντία ενός νοσοκόμου. Με τη 
βοήθεια του Θεού αποκαλύφθηκε η αλήθεια και ο 
γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Η περιπέτεια αυτή όμως, 
παρά το αίσιο τέλος της, αναστάτωσε την Άννα, η οποία 
έπασχε ήδη από φυματίωση, και η υγεία της 
επιδεινώθηκε σε βαθμό που λίγες ημέρες αργότερα 
υπέκυψε. Μετά τον θάνατό της ο γιατρός εμπιστεύτηκε 
τα παιδιά του στη Σοφία Σεργκέγεβνα, μια πιστή 
νοσοκόμα, η οποία τους στάθηκε σαν δεύτερη μητέρα 
για πολλά χρόνια.

Ο Βαλεντίν ήταν πολύ πιστός και αυτό ήταν έκδηλο 
στον τρόπο που εργαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να 
δημιουργηθούν οι πρώτες αντιδράσεις από τους 
εκπροσώπους του αθεϊστικού καθεστώτος. Στο μεταξύ 
στους διωγμούς προστίθεται και η πληγή της «ζώσης 
εκκλησίας» που σκοπό είχε να υπηρετήσει τα 
συμφέροντα του κράτους διαιρώντας τους κληρικούς 
και τους πιστούς, και να τους απομακρύνει από την 
αληθινή πίστη.

Σ' αυτή την εποχή των δοκιμασιών για την Εκκλησία, ο 
γιατρός συμμετείχε ενεργά στη ζωή της εκκλησίας. Όταν 
κατηγορήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης και Τουρκεστάν 
Ιννοκέντιος από τους σχισματικούς, ο γιατρός 
υπερασπίστηκε με σθένος την κανονική τάξη. Ο 
αρχιεπίσκοπος Ιννοκέντιος, εντυπωσιασμένος από την 
παρρησία του Βαλεντίν, του προτείνει να γίνει ιερέας. 
Πράγματι, η χειροτονία του σε διάκονο έγινε στις 26 
Ιανουαρίου 1921 μ.Χ. και μια εβδομάδα αργότερα 
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.

Το καλοκαίρι του 1923 μ.Χ. η «ζώσα εκκλησία» κάνει την 
επίθεσή της και εκτοπίζει τον επίσκοπο Ιννοκέντιο. Ο 
κλήρος και ο λαός της Τασκένδης, όντας στο έλεος των 
σχισματικών, εκλέγουν στη θέση του επισκόπου τον π. 
Βαλεντίν Βόινο - Γιασενέτσκι. Η κουρά του σε μοναχό έγινε 
κρυφά στο σπίτι του ιερέα - καθηγητή. Καταλληλότερο 
όνομα για το νέο επίσκοπο κρίθηκε εκείνο του αποστόλου, 
ευαγγελιστή, αγιογράφου και ιατρού Λουκά. Στη συνέχεια, 
ταξίδεψε ως Πεντζικέντ για να χειροτονηθεί επίσκοπος.



Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και πολύ 
σύντομα ο επίσκοπος Λουκάς συνελήφθη. Κατηγορήθηκε 
για προδοσία και φυλακίστηκε. Στη φυλακή είχε την 
ευκαιρία να ολοκληρώσει και το σύγγραμμά του: «Δοκίμια 
για την χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων», το οποίο 
όμως δεν εκδόθηκε για πολλά χρόνια, παρόλη τη σημασία 
του για την ιατρική επιστήμη, επειδή ο συγγραφέας 
επέμεινε να γραφεί στο εξώφυλλο το αρχιερατικό του 
αξίωμα.

Στις 17 Μαρτίου 1996 μ.Χ. έγινε με επισημότητα η ανακομιδή των 
λειψάνων του, που τέθηκαν για λαϊκό προσκύνημα στο ναό του 
κοιμητηρίου, αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Τα λείψανά 
του εξέπεμπαν μιάν άρρητη ευωδία, ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν 
θαυματουργικά. Τρείς μέρες αργότερα, στις 20 Μαρτίου 1996 μ.Χ., τα 
λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Ι. Ναό Αγ. Τριάδος. Η μνήμη του 
ορίστηκε να τιμάται στις 11 Ιουνίου επέτειο της κοιμήσεώς του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο Άγιος Λουκάς ήταν στο Γενισέισκ 
επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη επέμβαση. Του έφεραν 
ένα νέο άνδρα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια σε απελπιστική 
κατάστασή. Ο επίσκοπος γιατρός, μην έχοντας άλλη λύση, αποφάσισε να 
κάνει μια «ηρωική» επέμβαση κι επεχείρησε μεταμόσχευση νεφρού από 
μοσχάρι στο νεαρό ασθενή, παρά τα πενιχρά μέσα που διέθετε. Ο 
γιατρός που διηγήθηκε το γεγονός αυτό, χαρακτηρίζει επιτυχημένη την 
επέμβαση, δίχως άλλες λεπτομέρειες για το πόσο έζησε ο ασθενης, τα 
μετεγχειρητικά προβλήματα κ.λπ. Παρόλο που ήταν η πρώτη εγχείρηση 
μεταμόσχευσης, δεν έγινε ευρύτερα γνωστή, προφανώς για πολιτικούς 
λόγους. Δεν θα έπρεπε να προβληθεί ένας «εχθρός του λαού»! Γι’ αυτό 
επίσημα ως πρώτη τέτοια εγχείρηση θεωρείται του καθηγητή Ι. Ι. Βορόνη 
το 1934 (μια δεκαετία μετά), όταν έκανε μεταμόσχευση νεφρού χοίρου 
σε μια γυναίκα με ουραιμία.



Σε ένα κελί στον Άθω,ζούσε ένας ιερομόναχος με τον 
υποτακτικό του.Ένα βράδυ,στις 11
του Ιούνη,το 980 μ.Χ,ο γέροντας αποφάσισε να πάει 
σε μια καθιερωμένη αγρυπνία.
Κατά τα μεσάνυχτα ο υποτακτικός ξύπνησε από ένα 
χτύπημα στην πόρτα.Άνοιξε και είδε έναν άγνωστο 
μοναχό με αγαθό πρόσωπο και αθώο βλέμμα να τον 
ρωτά:<<Μπορώ να παραμείνω αυτή τη νύχτα στο 
κελί;>> -Δι ευχών του γέροντά μου,πέρασε μέσα,του 
απαντά ο υποτακτικός.Την ώρα της ακολουθίας του 
όρθρου σηκώθηκαν,για να ψάλλουν.Όταν έφτασε η 
στιγμή να πουν<<Την τιμιωτέραν...>>ο 
φιλοξενούμενος έψαλε διαφορετικά.Άρχισε με αυτά 
τα λόγια:<<Άξιον εστί ως αληθώς...>>Ο υποτακτικός 
έμεινε έκπληκτος από αυτό που άκουσε και του έφερε 
μια πλάκα,για να γράψει τον ύμνο.Δεν έβρισκε όμως 
το κοντύλι.Τότε,ο άγνωστος χάραξε με το δάχτυλό του 
τον ύμνο και
είπε:Από τώρα και στο εξής έτσι να τον ψάλλετε(τον 
ύμνο)όλοι οι ορθόδοξοι.Ήταν ο αρχάγγελος 
Γαβριήλ,που έδωσε τον ουρανόσταλτο αυτόν ύμνο,για 
να δοξάζεται καλύτερα η Παναγία μας.



Δωρεά σε φιλανθρωπικούς
οργανισμούς(Α’μέρος)

Το να δίνεις χρήματα για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς είναι μια καλή πράξη.Αυτή την φορά:

1. Θα μάθουμε μια οργάνωση

ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 98 , ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
Τ.Κ. 201 31
Τηλέφωνα: 27410 - 22547, 
22549, 74262 -
Τηλεομοιότυπο(Φάξ): 27410 -
20340
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-
mail): mitropoli@imkorinthou.
org

Ο φίλος σας ο Μάριος
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Η γυναίκα και η 
κότα της 

Μια γυναίκα είχε μια κότα που 
της γεννούσε κάθε μέρα από ένα 
αυγό.Επειδή όμως νόμιζε πως,αν 

ρίχνει της κότας πιο πολύ 
κριθάρι,θα γεννούσε δυο φορές 

την μέρα,άρχισε να της παραδίνει 
πιο πολύ κριθάρι.Μα η κότα 

πάχυνε πολύ και δεν μπορούσε 
να γεννά ούτε το καθημερινό της 

αυγό.
Αυτό λέει και η  παροιμία:
Όποιος θέλει τα πολλά χάνει
και τα λίγα.



Αγία Θεοδώρα 
Βάστας-
Καρύταινα-
Δημιτσάνα-
Λεβίδι
Η εκδρομή αρχίζει.Στην 
Αγ.Θεοδώρα όπου 
απολαμβάνουμε 
την ομορφιά της 
φύσης μαζί με την 
θρησκευτική ευλά-
βεια.Δεν 
παρελείπουμε μια 
στάση στον Νερόμυλο 
του Νικόλα ,για να 
θαυμάσουμε τη 
φύση.Στην Καρύταινα 
υπάρχουν ταβέρνα και 
καφέ καθώς 
και χώρος για να 
παίξουμε.Στη 
Δημητσάνα το 
Μουσείο Υδροκίνησης 
ήταν κλειστό,οπότε η 
επίσκεψη στην 
εκκλησία
tων Εισοδίων της 
Θεοτόκου και του 
Αγίου Χαραλάμπους 
ήταν αρκετή. 



Ώρα για
Μαγειρική
και
Ζαχαροπλα-
στική!

Υλικά:
• 200 

gr.γιαούρτι
• 1 αυγό
• 50 ml 

σπορέλαιο
1 πρέζα αλάτι

• 1 κ. 
γ.εκχύλισμα 

βανίλιας
50 gr.ζάχαρη

120 gr.φαρίνα
1 κ.γ.σόδα

1 κ.σ.βούτυρο

1)Τα ρίχνουμε στο μπωλ
εκτός από την φαρίνα και
τη σόδα.Μόλις ομογενο-

ποιηθούν,ρίχνουμε την φα-
ρίνα και την σόδα και ίσα ί-
σα ανακατεύουμε για να
ανακατευτούν.
2)Χρησιμοποιούμε αντικολ-
λητικό τηγάνι,ρίχνουμε μέ-
σα 1κ.σ.βούτυρο και τηγα-
νίζουμε για 2 λεπτά.Μετά,
αλλάζουμε πλευρά.
Συμβουλή:Η κάθε τηγανίτα
είναι μία κουταλιά της σού-
πας από το μείγμα.

Εκτέλεση:

Τηγανίτες αφράτες



Σερφ@ρω 
κ@ι @ν@κ@λύπτω

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (αγγλικά e-

mail, email ή mail προφέρεται /ˈiːmeɪl/ (ιμέιλ) ή /ˈmeɪl/ (μέιλ) 

αντίστοιχα) είναι μια Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει 

τη συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων με 

χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών. Γενικά ο όρος 

«ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» αναφέρεται στο σύστημα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαδικτύου που χρησιμοποιεί 

το Simple Mail Transfer Protocol πρωτόκολλο, 

σε δικτυακά συστήματα που βασίζονται σε άλλα πρωτόκολλα 

μεταφοράς μηνυμάτων, αλλά και σε διάφορα συστήματα 

μηνυμάτων σε μικρά δίκτυα, υπερυπολογιστές, κλπ. που 

επιτρέπουν στους χρήστες τους να στέλνουν μηνύματα μεταξύ 

τους για την υποστήριξη ομαδικής συνεργασίας. Τα συστήματα 

σε τοπικά δίκτυα ή σε δίκτυα intranet είναι πιθανόν να βασίζονται 

σε ιδιωτικά πρωτόκολλα, που υποστηρίζονται από το 

συγκεκριμένο σύστημα, ή να είναι τα ίδια πρωτόκολλα που 

χρησιμοποιούνται στα δημόσια δίκτυα. Το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο χρησιμοποιείται συχνά για τη μεταφορά 

ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε μεγάλο όγκο (σπαμ (spam)), αλλά 

υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να «φιλτράρουν» και να 

σταματήσουν ή να σβήσουν αυτόματα τα περισσότερα από αυτά.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προϋπήρχε της έναρξης 

του Διαδικτύου, και ήταν στην πραγματικότητα ένα κρίσιμο 

εργαλείο για τη δημιουργία του . Η ιστορία της σύγχρονης, 

παγκόσμιας υπηρεσίας διαδικτυακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

φτάνει πίσω στις αρχές του ARPANET. Πρότυπα για την 

κωδικοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

προτάθηκαν ήδη από το 1973 (RFC 561). Ένα μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονταν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 φαίνεται αρκετά παρόμοιο με ένα βασικό 

μήνυμα κειμένου που αποστέλλονται στο διαδίκτυο σήμερα.

Η μετατροπή του ARPANET στο Διαδίκτυο στις αρχές του 1980 

συνοδεύτηκε και από τη δημιουργία του πυρήνα των σημερινών 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://tools.ietf.org/html/rfc561
https://el.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


Δέντρο,δεύτερο 
μέρος.



Αυτή την φορά θα 
επισκεπτούμε μια 

πολύ ενδιαφέρουσα 
ιστοσελίδα.

Απλώς 
πληκτρολόγησε:

Επιλέγουμε 
ιστοσελίδες

Βιβλιοθήκη 
του 

Αρχιεπισκόπου 
Ιερώνυμου Β’

https://www.ier
onymoulibrary.g
r/index.php/vivli
othiki



Προτάσεις βιβλίων από την 
βιβλιοθήκη μας

Ένα βιβλίο,που μαζί με τον 
Πείσμονα,την Γαλήνη,τον 
Γέροντα της σπηλιάς και 

τις οικογένειές 
τους,μαθαίνουμε ένα 

μεγάλο μήνυμα.

Τι απέγινε ο Πείσμονας και 
οι πολλοί

φίλοι του;Τι θα 
μάθουμε,στην συνέχεια 
της<<Από την εγώπολη 
στην εσύπολη>>;Όλα σε 

αυτήν την ιστορία.

Η φίλη σας Ευγενία



Ο κανόνας

«3-6-9-12»

για τα παιδιά και την

οθόνη – Μια συνέντευξη με τον γνωστό 

γάλλο ψυχαναλυτή Serge Tisseron
-Ο κανόνας σας του «3-6-9-12», λέει,  «καθόλου 
τηλεόραση πριν την ηλικία των τριών». Γιατί αυτό;
-Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει για τα μικρά παιδιά  
και την τηλεόραση έχουν δείξει ότι η τηλεόραση δεν 
ωφελεί τα παιδιά πριν από την ηλικία των τριών. 
Φυσικά, ένας γονιός μπορεί να παρακολουθεί ένα 
πρόγραμμα για δέκα λεπτά μαζί με ένα μικρό παιδί, 
αν αυτή είναι μια ευκαιρία να περάσουν κάποιο 
ποιοτικό χρόνο μαζί. Όμως, πριν από από την ηλικία 
των τριών, είναι η σχέση που έχει σημασία, όχι η 
οθόνη. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως η τηλεόραση 
μένει ανοιχτή μόνιμα, και τα μικρά παιδιά ζουν με 
αυτή. 

Αλλά η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό βλάπτει την 
ανάπτυξή τους. Τα μωρά έχουν πράγματι την ανάγκη 
να διαμορφώσουν τις ικανότητες προσοχής και 
συγκέντρωσης, και δε μπορούν να το κάνουν σε ένα 
περιβάλλον θορυβώδες όπως αυτό που δημιουργεί η 
τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι λιγότερο ενοχλητικό 
για αυτά, επειδή εναλλάσσει συζητήσεις και 
αρμονικές μουσικές. Η τηλεόραση, όμως, είναι 
γεμάτη από βίαιους θορύβους τους οποίους τα μωρά 
δε μπορούν να καταλάβουν, και οι οποίοι τα 
εμποδίζουν να μάθουν να συγκεντρώνονται. Τε
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Πριν 
φύγεις για 
διακοπές...



Οι γονείς έχουν την τάση να υποτιμούν το πόσο σοβαρές είναι οι 
συνέπειες  των ψηφιακών εργαλείων στο μικρό παιδί, και να 
υπερεκτιμούν τη βαρύτητα των προβλημάτων που προκαλούνται από 
τη χρήση των ίδιων ψηφιακών εργαλείων στην εφηβεία, ενώ πρόκειται 
γενικά  για την περίοδο κατά την οποία αποκτώνται αυτόματα 
αντανακλαστικά που είναι απαραίτητα για τη χρήση τους.
-Στις μέρες μας, με τους γονείς να δουλεύουν σκληρά -και σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες χωρίς υποστηρικτικές κοινωνικές δομές – πόσο 
εύκολο είναι για αυτούς να βρουν εναλλακτικές που θα κρατήσουν τα 
παιδιά μακριά από το να παίζουν βιντεοπαιχνίδια πριν από τα έξι τους, 
όπως προτείνετε;

-Ο κανόνας 3-6-9-12 που έχω προτείνει για να ορίσω τις ηλικίες των 
τριών, έξι, εννιά και δώδεκα, προτείνει στους γονείς να μη δίνουν στο 
παιδί ένα προσωπικό tablet ή μία προσωπική κονσόλα παιχνιδιού πριν 
από τα έξι χρόνια του. Μπορεί να παίζει με αυτές τις συσκευές, αλλά 
είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται ως οικογενειακές συσκευές. Η 
πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι μόλις το παιδί γίνει ιδιοκτήτης των 
συσκευών αυτών, η χρήση τους γίνεται ανεξέλεγκτη. Επιπλέον, είναι 
καλύτερα να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές για 
να ηρεμήσουμε το παιδί, ή το βράδυ πριν κοιμηθεί, επειδή οι φωτεινές 
πηγές οι οποίες χρησιμοποιούνται διαταράσσουν τους ρυθμούς του 
ύπνου.
-Λέτε, επίσης, «όχι internet χωρίς επίβλεψη πριν από τα εννιά χρόνια». 
Αυτό σημαίνει ούτε παιχνίδια στο διαδίκτυο;

-Από την ηλικία των εννιά και μετά, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι 
ένα δικαίωμα. Αλλά είναι προτιμότερο τα παιδιά να παίρνουν 
συμβουλές και υποστήριξη. Κανείς δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να βρουν 
πληκτρολογώντας μια λέξη κλειδί. 
Ούτε τα κινούμενα σχέδια που βρίσκουμε στο internet είναι πάντα 
ασφαλή. Κάποια έχουν δεχτεί  hacking. Ξεκινούν σαν ένα κινούμενο 
σχέδιο, αλλά συνεχίζουν προωθώντας ναρκωτικά, ή δείχνουν 
πορνογραφικές εικόνες, και τελειώνουν σαν κινούμενο σχέδιο. Και οι 
πλατφόρμες των δωρεάν παιχνιδιών στο διαδίκτυο είναι πιθανό να 
περιέχουν πολλές διαφημίσεις για τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν 
δωρεάν, αλλά στη συνέχεια πρέπει γρήγορα να πληρώσεις αν θέλεις



Το κείμενο είναι πολύ 
μεγάλο και 

επιλέξαμε αυτά, ήταν 
πολύ σημαντικά!

Για να ανακαλύψουμε τις δικές μας ιδέες, να τις ξεκαθαρίσουμε, να τις 
προσδιορίσουμε, είναι προτιμότερο να μην είμαστε συνδεδεμένοι. Και 
για να αποφύγουμε να είμαστε συνδεδεμένοι, τίποτα δεν είναι 
καλύτερο από το χαρτί και το μολύβι. Από την άλλη, το ίντερνετ είναι 
αναντικατάστατο για να ξέρουμε αυτά που σκέφτονται οι άλλοι. Θα 
ήταν καλύτερα να εισάγουμε τα ψηφιακά εργαλεία στο σχολείο μόνο 
ως εργαλεία ομαδικής, συνεργατικής δουλειάς.

Ο φίλος σου Πέτρος

Τα βιντεοπαιχνίδια είναι πραγματικά «ψηφιακά γλυκά» για τον 
εγκέφαλο. Ξέρετε ότι μας αρέσουν τα γλυκά επειδή είναι λιπαρά και 
ζαχαρώδη. Λοιπόν, αγαπάμε τα βιντεοπαιχνίδια επειδή κινητοποιούν 
τις απλές διανοητικές ικανότητες , επειδή προοδεύουμε μέσα από τη 
δοκιμή και το λάθος, επειδή τονώνουν την προσοχή μας κάθε στιγμή, 
επειδή ανταμειβόμαστε γενναιόδωρα όταν πετυχαίνουμε και ποτέ δεν 
τιμωρούμαστε όταν αποτυγχάνουμε. Όπως ακριβώς τα γλυκά δεν είναι 
αληθινό φαγητό, αλλά ευχαρίστηση, πολλά βιντεοπαιχνίδια δε 
συμβάλλουν στη νοητική ανάπτυξη, αλλά στην καθαρή ευχαρίστηση.

Για να δούμε...


